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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

              Số:          /TB-BTTTT      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày         tháng         năm  2020 

 

   

THÔNG BÁO 

 

Ý kiến của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chấp nhận,  

vận chuyển ra nước ngoài các trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng, chống 

dịch  bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (nCoV) gây ra  

vì mục đích nhân đạo 

 

Ngày 02/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 

05/CT-BTTTT về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Nội dung thứ 13 của Chỉ thị quy 

định các doanh nghiệp bưu chính “Tạm dừng việc chấp nhận, vận chuyển gửi 

chuyển phát ra nước ngoài các mặt hàng là trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng 

bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (nCoV) gây ra, cụ thể: khẩu 

trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế kể từ ngày 01/02/2020”.  

Nhằm hỗ trợ, chia sẻ với nhân dân các quốc gia trong việc phòng, chống 

dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra; trên 

cơ sở kiến nghị của các doanh nghiệp bưu chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông có ý kiến như sau: 

1. Các doanh nghiệp bưu chính được chấp nhận, vận chuyển ra nước ngoài 

các trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

vi rút Corona (nCoV) gây ra (khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế) vì mục 

đích nhân đạo thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập 

đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi ra nước ngoài các trang thiết bị y tế 

dùng cho việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (nCoV) 

gây ra (khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế) vì mục đích nhân đạo qua 

đường bưu chính đều thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội 

Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

3. Để bảo đảm việc chấp nhận, vận chuyển các trang thiết bị y tế dùng cho 

việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (nCoV) gây ra 

(khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế) ra nước ngoài đúng mục đích nhân 

đạo, các doanh nghiệp bưu chính phải có văn bản của Trung ương Hội Chữ thập 

đỏ Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 

trong đó ghi rõ thông tin về loại hàng gửi (khẩu trang y tế/nước sát trùng/găng tay 
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y tế); số lượng; tên, địa chỉ tổ chức nhận và các thông tin liên quan khác (nếu có) 

liên quan đến việc gửi hàng vì mục đích nhân đạo. 

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, các tổ chức, cá nhân quán triệt và triển khai thực 

hiện./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Các DNBC quốc tế (để thực hiện); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TTr Phạm Anh Tuấn (để b/c); 

- Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN (để p/h); 

- Hội Chữ thập đỏ các tỉnh/tp trực thuộc  

  trung ương (để p/h); 

- Tổng cục Hải quan (để p/h); 

- Thanh tra Bộ (để p/h); 

- Sở TTTT các tỉnh/tp trực thuộc TW (để p/h); 

- Lưu VT, BC (1), LC (215). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ BƯU CHÍNH 

 

 
 

 
 

Nguyễn Vũ Hồng Thanh 
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